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26ος Γύρος Αττικής 
24 Φεβρουαρίου 2019 

 
Η αγωνιστική χρονιά 2019 ανοίγει με την 26η έκδοση του κλασσικού πλέον «Γύρου Αττικής». 

Η εκκίνηση θα δοθεί την Κυριακή στις 10:30 από το Marathon Beach Resort της Νέας Μάκρης. Ο 

αγώνας αποτελείται από δύο σκέλη συνολικού μήκους 210 χιλιομέτρων και από 9 ειδικές 

διαδρομές ακρίβειας δεκάτου του δευτερολέπτου, με περίπου 25 ενδιάμεσες χρονομετρήσεις. Ο 

τερματισμός και η απονομή θα γίνουν στο εστιατόριο «Μύθος» στην Ανάβυσσο.  

 

Δεκτά να συμμετάσχουν είναι διμελή πληρώματα ιστορικά αυτοκίνητα κατασκευής έως 

31/12/1989 για τα οποία έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Αναγνώρισης FIVA ή FIA καθώς και 

αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος πού ανήκουν της κατηγορίας “potentially historic”, 

κατασκευής 1/1/1990-31/12/1999. Η τιμή συμμετοχής ανά πλήρωμα είναι 70€ για τα μέλη του 

ΣΙΣΑ και 80€ για τους υπόλοιπους αγωνιζόμενους.  

Στον ΣΙΣΑ σεβόμαστε τους κατόχους ιστορικών αυτοκινήτων που θέλουν πιο χαλαρές εκδηλώσεις 

και συνεχίζουμε τον θεσμό της κατηγορίας «Touring Trophy». Στον συγκεκριμένο θεσμό μπορούν 

να συμμετέχουν πληρώματα που «επί λόγο τιμής» ΔΕΝ θα χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά 

όργανα. Συγκεκριμένα τα μόνα βοηθήματα που επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το πλήρωμα, είναι 

το κοντέρ του αυτοκινήτου και το κλασσικό χειροκίνητο χρονόμετρο. Η κατηγορία “Touring 

Trophy” θα έχει λιγότερα χιλιόμετρα διαδρομών, λιγότερες ειδικές διαδρομές και χαμηλότερο 

παράβολο, 60€ για τα μέλη μας & 70€ για τους υπολοίπους. Ο Ειδικός Κανονισμός & Αίτηση 

Συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΣΙΣΑ. Τα αυτοκίνητα των 

συμμετεχόντων είναι υποχρεωτικό να είναι εφοδιασμένα με καλώδιο 12 Volt για την τροφοδοσία 

του αισθητήρα χρονομέτρησης, βάσει των αναρτημένων οδηγιών.   

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Δευτέρα 18/2 Λήξη δηλώσεων συμμετοχής 21:00 στα γραφεία του ΣΙΣΑ. 

Τετάρτη 20/2 Ανακοίνωση λίστας συμμετεχόντων. 

Πέμπτη  21/2  Παραλαβή υλικού εκδήλωσης & αισθητήρων χρονομέτρησης από τα γραφεία 

του  ΣΙΣΑ 17:00-20:00. Για την παραλαβή του αισθητήρα απαιτείται εγγύηση 

30€. 

Κυριακή 24/2 

09:30-10:30 Συγκέντρωση & Διοικητικός έλεγχος στο Marathon Beach Resort της Ν. 

Μάκρης. 

10:30       Εκκίνηση 1ου αυτοκινήτου. 

10:30-13:30 1ο σκέλος: Ν. Μάκρη, Σέσι, Γραμματικό, Βαρνάβας, Λιμνιώνας, Κάλαμος, 

Αφίδνες, Δροσοπηγή, Πολιτεία, Ντράφι, Άρτεμις. Η κατηγορία “Touring 

Trophy” μετά το Γραμματικό μεταβαίνει ελεύθερα μέχρι τον ΣΕΧ2 «Άρτεμις». 
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13:30-14:30    Ανασυγκρότηση στην Αρτέμιδα (Trolley Café). 

14:30-16:30      2ο σκέλος: Άρτεμις, Κουβαράς, Αγ. Κωνσταντίνος, Ανάβυσσος.   

16:30      Τερματισμός στο εστιατόριο «Μύθος» στην Ανάβυσσο. 

17:00-18:30  Προαιρετικό γεύμα σε προνομιακή τιμή. 

18:30-20:30  Ανακοίνωση αποτελεσμάτων & απονομή επάθλων. 

 

Τα ωράρια των διαδρομών & ανασυγκροτήσεων αναφέρονται στην εκκίνηση και στον τερματισμό 

του πρώτου αυτοκινήτου. Το τελευταίο θα διέρχεται περίπου 1μιση ώρα μετά. 

Για πληροφορίες και κανονισμό στα τηλέφωνα 210 97.04.457 και 6988926760 (Κώστας 

Χωριανόπουλος) ή στην ιστοσελίδα του ΣΙΣΑ. Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών για την 

καλύτερη ροή του προγράμματος.          
 

 

 


